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5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

Mērķis: saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu un
attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas
mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras
un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju
vietējās ekonomikas struktūrā.

Projektu iesniedzēji: pašvaldības, pašvaldību iestādes.

Sadarbības partneris: pašvaldības, plānošanas reģioni, kultūras un dabas mantojuma 
īpašnieki (biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, juridiskas vai 
komercreģistrā, reģistrētas fiziskas personas), komersanti,  valsts pārvaldes iestādes.

Ierobežota projektu iesniegumu atlase:

– pirmā atlases kārta „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai visā 
Latvijas teritorijā izņemot Baltijas jūras piekrastes pašvaldības” (turpmāk –
pirmā atlases kārta) 23 753 594 euro;

– otrā atlases kārta „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai 
pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” 
(turpmāk – otrā atlases kārta) 17 647 059 euro.
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Atbalstāmās darbības:

- valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī pilsētbūvniecības 
pieminekļu atjaunošana, konservācija, pārbūve vai restaurācija;

-ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana, 
konservācija, pārbūve, restaurācija vai jaunu infrastruktūras būvju būvniecība 
un publiskās ārtelpas attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē, kas ir vērsta uz 
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību;

- jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras un dabas mantojuma 
saturisko piedāvājumu;

- projekta vadības nodrošināšana;

- publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Pašvaldībām, kuru teritorijās paredzēts īstenot projektu, ir apstiprinātas
pašvaldības attīstības programmas un projektā plānotās investīcijas ir
pamatotas attiecīgās pašvaldības attīstības programmā.
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Attiecināmās izmaksas:

– projekta tiešās personāla izmaksas;

– projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, 

izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas 

(01.01.2014);

– būvuzraudzības, autoruzraudzības, arheoloģiskās uzraudzības

izmaksas;

– būvdarbu izmaksas;

– telpu aprīkošana un pielāgošana vēsturisko priekšmetu glabāšanai, 

restaurācijai un pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā tūrisma informācijas 

centra izveides izmaksas un izmaksas, kas nepieciešamas būves vai tās 

daļas pieņemšanai ekspluatācijā, nepārsniedzot septiņus procentus no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

– ekspozīcijas izmaksas, aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

– izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā;

– ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas.
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Projektu ideju priekšatlase

Noteiktajā projektu ideju iesniegšanas termiņā (01.09.2016.) tika saņemtas:

- I atlases kārtas ietvaros: 15 projektu idejas ar kopējo nepieciešamo

ERAF finansējumu 45 773 549 euro (pieejamais finansējums 20 190

555 euro);

- II atlases kārtas ietvaros: 4 projektu idejas ar kopējo nepieciešamo

ERAF finansējumu 14 975 868 euro (pieejamais finansējums 15 000 000

euro).

Projektu ideju vērtēšanas rezultātā:

• I atlases kārtas ietvaros: atbalstītas 6 projektu idejas ar piešķiramo ERAF

finansējumu 20 150 000,00 euro;

• II atlases kārtas ietvaros: atbalstītas 4 projektu idejas ar piešķiramo

ERAF finansējumu 14 975 868,00 euro.



Projektu iesniedzēju saraksts:

Ar 2016.gada 20.decembra rīkojumu Nr.779 „Par 5.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 

kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju 

saraksta apstiprināšanu” noteikti:

- Projekta iesnieguma iesniedzējs un sadarbības partneri;

- Piešķiramais ERAF finansējums kopā;

- Piešķiramais ERAF finansējums, ņemot vērā snieguma rezervi;

- Projekta ietvaros sasniedzamie rādītāji:

- Projekta ietvaros sasniedzamais apmeklējuma pieaugums;

- Projekta ietvaros atbalstāmie objekti un infrastruktūra; 

- Projekta ietvaros attīstāmie pakalpojumi.
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Ieguldījumu mērķis

• Dabas mantojuma saglabāšanai, 

aizsardzībai un attīstībai būtiski 

ieguldījumi ar dabas mantojumu 

saistītajā infrastruktūrā.

I atlases kārta II atlases kārta
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• I atlases kārtas mērķis –

pirmkārt, ieguldījumi kultūras 

mantojuma substancē;

• Papildus investīcijām kultūras 

mantojuma substancē var veikt 

ieguldījumus infrastruktūrā, ja tā 

nepieciešama kultūras/dabas 

mantojuma saglabāšanai.



Ietekme uz darbības programmā noteikto 

rādītāju sasniegšanu

Ieguldījumi objektā vai  tā infrastruktūrā paši 
par sevi neveido jaunu pakalpojumu:

 informatīvie stendi;

 pasākumu telpa;

 apskates objekts;

 torņa atjaunošana. 

Pakalpojumu piemēri:

 Bibliotēka ar lasītavu;

 Ekspozīcija ar saturu;

 Apmeklētāju centrs;

 Radošās darbnīcas  u.c. pakalpojumi ar 
apmeklētāju iesaisti;

 Ekskursija gida pavadībā;

 Skatu laukums (skatu torņa gadījumā);

 Pasākumu cikli, bet ne atsevišķi pasākumi.

OBJEKTS PAKALPOJUMS
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• Kultūras mantojuma objekts, 

kuram piešķirts valsts 

aizsargājama kultūras pieminekļa 

statuss; 

• Dabas mantojuma objekts -

objekti un vietas Baltijas jūras 

piekrastē ar unikālu nacionālu un 

starptautisku nozīmi, kas veido 

piekrastes vienoto dabas un 

kultūras mantojumu (definēts 

Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnēs 2011.-

2017.gadam).



Paldies par uzmanību!


